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* נכ וכתבות ידיעות של ונמים ן
 וביוסף בדויד החשדות על תבות ו

 מחברת דולר מיליון 60 בגניבת חכמי,
 ניתן ביותר נרחב כיסוי פיט. ההשקעות

 ומס־ההכנסה. המישטרה לחקירת
קבע החשדות לגבי אדיר. הסכום

 יסוד קיים כי והשתכנעתי וסודי, חסוי
 במעשים למעורבותם כלשהוא סביר

פליליים.״
 השניים, את לעצור הורה השופט
 שקל, מיליון 10 של בערבות ולשחררם

וכן במישטרה, דרכוניהם את להפקיד

 ויוסף דויד בפושת העיקו את להשתיק כדי המימסו עם חבוה העיתונות
 ־ הביטוח מחבות נגנבו הם מיליונים, שר גניבה היתה אם חכמי(למערה):

החכמים רימו כנראה שאותם דיסקונט״, ול״בנק לציבור השייכת ,,״הפניקס
 ראיות ״קיימות בראו, יצחק השופט
 ביצעו יוסף ובנו חכמי רויר כי לכאורה

 המיחסות וההונאה המירמה עבירות את
 אדירים, בסכומים מדובר להם...

 וחומרתן ביצוען שנסיבות ובעבירות
בחומר־חקירה עיינתי מפליגה... היא

 הארץ. מן יציאה צו־עיכוב נגדם הוציא
 בפסיקתו: השופט קבע

ש שעיינתי ״אחרי  שעות וחצי שלו
 חומר יש כי דעתי נחה בחומר־החקירה,

 המיסמכים עובדות. ויש ראייתי
 פעולות נעשו כי לכאורה, מלמדים,

 פיט, חברת בסיפרי כוובים ורישומים
 בבעלות שהיתה פינאנסית חברה

רטרו פעולות־קניה נרשמו הפניקס.
מנ לטובת גיירות־ערר של אקטיביות

הוס ריווחי־המניות פרטי. באופן הלים,
 מישלטונות־המס.״ בחלקם תרו

 עיקר את מתמצתים השופט ריברי
 היתה פיט חברת החכמים: נגד התביעה
 בליר וחגי סלנט יורי של שווה בבעלות

 והחכמים סלנט בלין, הפניקס. וחברת
 ואילו פיט. בחברת מנהלים היו

 בחברת־הביטוח מנהלים היו החכמים
ש בעלי וכן הפניקס.  ממניות־ שלי

 היו המניות (יתר תקופה. באותה החברה
 חברת־ביטוח דיסקננט, בנק בירי

 רכשו לאחר־מכן והתיבנר. בריטית
 החברה של חלקה את החכמים

 במחצית מחזיקים הם והיום הבריטית,
 בעסקות עסקה פיט הפניקס.) ממניות

 גרולים רווחים והוויחה בניירות־ערד
 עסקות גדולים. הפסדים והפסידה
 שם על רטרואקטיבית נרשמו רווחיות

 פרטי, באופן חכמי ויוסי סלנט בלי!־,
 רווח את ביניהם חילקו ושלושתם
שווים. חלקים בשלושה
 קיבל אחד כל התביעה, לפי
 20 כזו כצורה השנים במשך
 כמשיכת־כספים דולר. מיליון

 מחברת בסך כמובן גנבו הם זו
 העיסקות בפועל שכן ״פיט״,
 על־ידי ולא ״פיט״, על־ידי נעשו

 גם הס פרטי. כאופן השלישיה
 שכן מם־ההכנסה, את הונו

 ניירות־ערך עסקי על בהצהירם
 הם כסוחרים, ולא כפרטיים,

ממם־ההכנסה. פטורים

 כה ער לב שם לא איש אולם
 היתה הפניקס אם הקיר: על לכתובת

 שבפעולות הרי פיט, מחצית בעלת
הפניקס. מחברת כספים גנבו אלה

 נשארים הרווחים היו אילו
 על־ידי נגנבים ולא בחברה,

 היתה פרטי, באופן השלישיה
 ממחצית נהנית הפניקס

 מחצית היינו הללו, הרווחים
דולר. מיליון מששים

 שעל- העוברות שאותן אומרת זאת
 נגד שונות רשויות פועלות פיהן

 מס־ההכנסה עבירות בגלל החכמים
 מראות פיט, חברת הונאת וכן ומטבע,

ש ובעלי מנהלי של גניבה על גם  שלי
עצמה. הפניקס מחברת הפניקס חברת

 פגעו נעשו, אם כאלה, במעשים
ש בעלי החכמים,  הפניקס, מניות שלי

 החברה — המניות יתר בבעלי
והציבור. דיסקננט בנק האנגלית,

 גורסה ^
מטומטמת

 ידועות אלה עובדות כי ספק ין
טב הי £  ולחברה דיסקונט לבנק \
 להמתין המעדיפים הבריטית,

 מדובר הכל, אחרי להתפתחויות.
 לכאורה, לכאורה־פרטיים. בגופים
 גוף הוא דיסקונט בנק שגם מכיוון

 ושאלה בבורסה, מניות לו שיש ציבורי,
 מפעולות נמנע הבנק מדוע היא גרולה

אליו. הגניבה להחזרת
 מרוע היא הגדולה השערוריה אולם

 הבורסה המובהקים, מגיני־הציבור
 חברות־ על והמפקח לניירות־ערך

 הבורסה הבר. עושים אינם הביטוח,
 השישי ביום והצהירה לעשות, הגרילה

 של פרטי־אישי במיקרה ״מדובר כי
 ישירות נוגע ואינו חכמי, מישפחת
לחברה".

 להיות צריכה הבורסה
 להצהיר כדי לגמרי מטומטמת

 מחברת כספים גניבת בי
אותה. מענינת אינה ״הפניקס״

 מכל מתחמק הביטוח על המפקח גם
 מחברת־ גנבו שלכאורה למרות פעולה,
 הוא רולר. מיליון 30 גדולה ביטוח
 הוא ״הנושא כי לשאלותי השיב

להתערב." עניין לנו אין ולכן בחקירה,
 על המפקח או הבורסה אין מדוע

 צעדים בכל נוקטים חברות־הביטוח
 מצד כלפיהם היחס מדוע החכמים? נגד

 רויד אל היחס מן שונה בתי־המישפט
 הצרקה) (ללא בכלא שנמק בלס,

 ובמהלך המישפט תחילת לפני במעצר
 חומרת ־בגלל המישפט, מרבית

 120 בגניבת מואשם בלס העבירות?
 60( החכמים גם וכר דולר, מיליון
 לפי קנס בתוספת במקור, גניבה מיליון
 עושה דיסקננט בנק אין ומרוע החוק)

 שנגנבו, הגניבות להחזרת דבר
הפ בחברת כשותף ממנו, לכאורה,

ניקס?
 של ושליטו בעליו ז״ל. רקנאטי דני

 מתילדה של בעלה היה דיסקננט, בנק
 מישפחת־קרסו, ממייסדות קרסו,
 יבואני וכן ריסקונט, בבנק חלק בעלת

קרסו). סשה בני רנו(חברת המכוניות
 מרים, האחת, אחיות, שתי למתילדה

 מייסד חכמי, אפריים של אשתו היא
 קרסו, הלה והשניה, חכמי, מישפחת

 עם המואשם חכמי, רויר של אשתו היא
ש בגניבה. בנו.יוסי  אלה מישפחות שלו
דיסקננט. בקבוצת שולטות

גסיעה
חשודה

 יכולים היו הפרקליטות ציגי ך
 בלס למיקרה ההשוואה לטעון: 4

תום עד נעצר בלס נכונה. אינה

 על להשפיע שניסה מכיוון ההליכים
 ששלח המיכתב באמצעות החקירה

 ופעולות בר־לב, חיים לשר־המישטרה,
אחרות.

 יפנו הפרקליטות שנציגי כראי
 חכמי, מיקרה את החוקרים לשוטרים

 יוסף הד״ר פיט, חברת למפרק־של או
 של שבמסווה לכך ראיות בידיהם שגב.

 חברת של סוכני־ביטוח קבוצת נסיעת
 שליחים נסעו לדרום־אמריקה, הפניקס

 וחגי סלנט יורי עם מגע ליצור שניסו
 בדרום־ אי־שם המתחבאים בליך,

 בהם לחזור עליהם ולהשפיע אמריקה,
■*׳ן מעדותם.

 המפרקים של הדרך פריצת
 ומיכאל שגב הדד ״פיט״ של

 נפגשו כאשר באה שפיגלמן,
 עם בדרום־אמריקה בחשאי

 במשך גוללו והללו ובליך, סלנט
 את המפרקים באוזני שעות

 ושל שלהם דרכי־הגניבה
החכמים.

 כתב־ היה לא זה, מידע לולא
 למידע הודות ורק מוגש, התביעה
 העיסקות את לאתר המפרקים הצליחו

 וררכי־הגניבה שנעשו, בניירות־ערך
 שאחד צורך אין למעשה, לכאורה.

 ״ הראיות שכן יעיד, מוסרי־מידע משני
 ובידי החברה במיסמכי הן לפעולות

 עצמן. בפני עומרות והן המפרקים,
 מדבריו, מהם אחד בו חזר אילו אולם

י משתפר. החשודים מצב היה
 כי יודעים גם המפרקים

 התחילה ״הפניקס״ חברת
 קצין־ את מיוחד בחוזה להעסיק

 תליו יצחק המישטרה־לשעבר
 כי ונראה מיוחדים, בפרוייקטים

ש  גם מטפל שהוא לכך ראיות י
 המפרק וסלנט. בליך בנושא

 על דבר לומר סירב שגב הדר
 ״מדובר כי רק בציינו זה, נושא

בחיי־אדם״.


